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Nieuwsbrief WeerWolfhuizen, nummer 1 – januari 2022 

 

Het eerste WeerWolfhuis 

Wij realiseren ons eerste WeerWolfhuis in Den Haag, aan de Laan van Wateringse Veld. 

Het is een bestaand pand wat verbouwd moet worden. De bouwvergunning is 

inmiddels aangevraagd en we verwachten dat deze binnenkort afgegeven zal worden. 

Indien dat het geval is, dan kunnen we in maart starten met de verbouwing en dan 

kunnen eind dit jaar, vanaf november, de eerste bewoners de appartementen 

betrekken. We moeten voor dit laatste nu nog een slag om de arm houden, want alles 

is afhankelijk van de vraag of inderdaad de bouwvergunning op tijd wordt afgegeven.  

In dit eerste WeerWolfhuis komen 12 appartementen. Ze liggen op de eerste en de 

tweede verdieping. Op de begane grond is de hoofdingang en daar is ook een 

kinderdagverblijf gevestigd. Op de website kun je alvast een eerste indruk krijgen van 

de indeling van het WeerWolfhuis en van de appartementen. 

In volgende Nieuwsbrieven zullen we je steeds op de hoogte houden van de stand van 

zaken van de verbouwing. 

 

Website 

Onze website (www.weerwolfhuizen.nl)  is vernieuwd en vanaf medio januari 2022 “in 

de lucht”. 

 

 

 

Stichting WeerWolfhuizen vindt het belangrijk dat jongeren met niet-aangeboren hersenletsel een 

fijne en goede woonplek hebben. Wij zijn er van overtuigd dat een zo groot mogelijke zelfstandigheid 

en deelname aan de maatschappij de kwaliteit van leven bevordert. Zelfstandig wonen in je eigen 

huis en omgeving biedt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Het verkleint ook de kans op 

complicaties en blijvende afhankelijkheid in het dagelijks doen en laten 

http://www.weerwolfhuizen.nl/
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Aanmelden  

Vanaf heden is het mogelijk om je aan te melden als belangstellende in het wonen in 

het WeerWolfhuis. Aanmelden is mogelijk via de website. Na ontvangst van de 

aanmelding legt onze wooncoach zo spoedig mogelijk telefonisch contact voor een 

eerste kennismaking en voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. In dat 

huisbezoek krijg je meer informatie over het wonen in het WeerWolfhuis en wordt 

besproken of dit iets voor jou is. 

 

Wooncoach 

Jasper Vedder is de wooncoach voor het WeerWolfhuis in Den Haag. Hij is de vaste 

contactpersoon, vanaf het moment van aanmelding. De (toekomstige) bewoners van 

het WeerWolfhuis kunnen hem om advies, ondersteuning en bemiddeling vragen. 

 

Volgende nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief ontvangt u in ieder geval ieder kwartaal of vaker als er nieuwe 

ontwikkelingen te melden zijn. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt 

u zich afmelden door een email te sturen naar het volgende emailadres: 

info@weerwolfhuizen.nl  
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